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Tilsigtet anvendelse
Denne SleepWeaver maske er beregnet til brug ved 
CPAP- eller bi-niveaubehandling. Masken er bereg-
net til gentagen brug af en enkelt patient i hjemmet 
og af flere patienter i hospitaler/institutioner. Mas-
ken må bruges af patienter, der vejer over 30 kg.

Påmindelser
• Se vejledningen til din behandlingsenhed for oplysninger om indstillinger og 
betjening.
• Maskens tekniske specifikationer er beregnet til din læge, der kan kontrollere, 
om de er kompatible med behandlingsenheden.  Hvis brugen af masken går 
ud over specifikationerne, er maskens forsegling og komfort muligvis ikke 
effektiv. Der opnås ikke den bedst mulige behandling, og lækage eller variation i 
lækagehastigheden kan påvirke enhedens funktion.
• Masken skal rengøres hver anden dag for at undgå, at snavs og fedt fra huden 
ophobes på masken.
• Masken må ikke rengøres med rengørings- eller desinfektionsmetoder, der ikke er 
godkendt.
• Brugeren skal vaske sit ansigt, før masken bruges.
• Patienten må ikke ændre maskens design.
• Masken må ikke tørres i en tørretumbler.

Kontraindikationer
• Ingen

Den hvide snaplås 
fastgøres til toppen af 
masken 

Letvægts-
Slange

90 graders
albue

Blå snaplåse fastgøres
til bunden af masken 

Udåndings-
Huller 

Maskestørrelse
Påtrykt

Bunden af
masken

Justerings-
Strop

1 2 3

4 5

Tilpasning af masken

Placering af masken
Tekniske specifikationer
1. Trykinterval ved behandling: 4-20 cm H2O
2. 22 mm drejetilslutning
3. Modstand (trykfald)
  @ 50 lpm =0.4 cmH2O
  @ 100 lpm =0.7 cmH2O
4. Fast lækagehastighed (flow kan variere som følge af variation i fremstilling):

 
 
5. Opbevaringsomgivelser og driftsbetingelser forventes ikke at påvirke enhedens 
funktion.
6. Lydniveau
  • Lydeffektsniveau dB(A), 27 dBA  
  • Lydtryksniveau dB(A) @ 1m, 19 dBA
7. Enheden forventes at kunne anvendes i en periode på mindst 90 dage ved 
normal brug og rengøring.
8. Enheden er fremstillet uden naturgummi/latex.

Begrænset garanti   www.circadiance.com/help

Tryk (cmH20) 4 5 10 15 20

Flow (lpm) 14 16 27 37 45

DanskBrugsanvisning
Élan

Postadresse: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235
Bopælsadresse: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145
Telefon: 888-825-9640 or +1 724-858-2837
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Se videoen om tilpasning
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Fastgør masken til hovedbåndet
1. Før de “hvide” snaplåse gennem de øverste huller i puden.
2. Før de “blå” snaplåse gennem de nederste huller i puden.
  
Fastgør den 90 graders 
albue til maskepuden 
1. Før stykket med “gevind” igennem 
åbningen fra indersiden af masken.
2. Anbring stykket med “spændeskive” 
overstykket med “gevind”.
3. Sørg for at stoffet ikke skubbes op
på stykket med gevind.
4. Skru stykket med “møtrik” på
stykket med “gevind”.
  

Fastgør spændestroppen 
til hovedbåndet
1. Fastgør “spændestroppen” til letvægtsslangen
og til toppen af hovedbåndet for at hjælpe med at
håndtere slangen, hvis den føres over hovedet.
2. Sørg for at “spændestroppen” ikke er snoet
når den er fastgjort. 

    Advarsler
• Enheden er en maske med ventilation og må ikke bruges sammen med et 
ventilationskredsløb med to grene.
• Stop brugen øjeblikkeligt ved reaktioner over for dele af masken eller hovedtøjet.
• Systemet må ikke bruges, medmindre behandlingsmaskinen er tændt og 
fungerer korrekt.
• Ventilationshullerne må aldrig blokeres.
• Kontrollér, at masken er anbragt korrekt.  Kontrollér, at maske og hovedtøj er 
monteret og anbragt som vist på forsiden af vejledningen.
• Hvis der registreres en tydelig svækkelse af en systemdel (revner, beskadigede 
dele, flænger osv.), eller hvis dele fortsat er snavsede efter rengøring, skal 
komponenten kasseres og udskiftes.
• Ændringer i rengøringshyppighed, -metode eller rengøringsmiddel til rengøring af 
produktet i forhold til beskrivelsen i vejledningen kan påvirke masken negativt og 
dermed sikkerheden eller kvaliteten af behandlingen.
• Hvis masken bruges med supplerende ilt, skal ilttilførslen slukkes, hvis maskinen 
ikke er i drift, da ophobning af ilt udgør en brandfare.
• Hvis masken bruges med supplerende ilt, må patienten ikke ryge.

Tilpasning af maske, fortsat
1. Tag masken på ved at trække hovedbåndet over hovedet.
2. Hovedbåndets nakkestøtte skal føles behageligt mod den nederste del af
nakken. VIGTIGT – STROPPERNE MÅ IKKE STRAMMES FOR MEGET. BEGYND MED 
LØSE STROPPER OG STRAM SÅ TIL EFTER BEHOV INDTIL DER DANNES EN LUFTTÆT 
FORSEGLING.
3. Juster de nederste (blå snaplåse) stropper for at trække i masken til den føles
behagelig mod næsen. Man vil kunne se en lille smule sort stof, når masken er i
brug.
4. Juster de øverste (hvide snaplåse) stropper først, så bunden af masken
hviler behageligt på overlæben lige under næseborene. 
5. Fastgør letvægtsslangen til den 90 graders albue og derefter til den 1,8 meter
lange slange, som fastgøres til CPAP eller bi-level maskinen og tænd for maskinen.
6. Læg dig i din normale sovestilling, og justér om nødvendigt masken, så stoffet 
danner en forsegling mod din hud.  I følgende afsnit finder du flere tips til justering, 
og en oplysningsvideo om tilpasning kan ses på www.circadiance.com/help.

Justering ved lækage - Hvis der opstår lækage, kan du prøve 
følgende:
1. Stram stropperne forsigtigt en lille smule ad gangen for at danne en forsegling.
2. Flyt masken til venstre og højre og op og ned for at sætte den rigtigt på plads.
Justeringsstroppen nederst på masken kan bruges til at gøre denne proces lettere.

Rengøring af masken når du er hjemme
•  Vask SleepWeaver Elan i hånden med en mild, ikke-slibende sæbe og varmt vand 
hver anden dag.  Brug aldrig kogende vand.  Vask indtil helt ren.
• Skyl godt med drikkevand og lad den lufttørre væk fra direkte sollys.
• Du kan lade den 90 graders albue være fastgjort under rengøringen eller du kan
fjerne den og rengøre den separat.
• Håndvask hovedbåndet ugentligt.

Rengøring & desinficering mellem hver patient
•  Besøg venligst www.circadiance.com/help for instrukser. 
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